
  

  

  

  

     

  )מול הקטנה בין השתיים. (ז.צ.צ: הנושא
  הזדמנות לקישוריות

  
  

  .חמוטל דוד  :י"הוכן ע
  

            
בעזרת משפט הסינוסים ומשפט  , פתרון אפשריותהמאמר עוסק בניתוח דרכי  :תקציר

יישומי טריגונומטריה במישור ' שגרתיות בנושא לשתי שאלות, הקוסינוסים
מוביל  ההקבלה בין דרכי הפתרון השונות החיפוש אחר. 'לפתרון משולשים

אשר , ליצירת מערכת קשרים מסועפת ומעניינת בין מספר לא מבוטל של נושאים
משפט : הנושאים הנקשרים הם. הקשר בינם לבין טריגונומטריה אינו מיידי

, צלע': משפט החפיפה, משוואה טריגונומטרית, משפט הקוסינוסים, הסינוסים
  .בניות בגיאומטריה, משוואה ריבועית', ולה בין השתיםצלע  וזווית מול הגד

      

משפט , משפט הסינוסים, טריגונומטריה, הבנה,  קישוריות,סטנדרטים  :מילות מפתח

בעיות ,  חפיפהימשפט, חפיפת משולשים, משולשים, גיאומטריה, הקוסינוסים

, משוואה ריבועית, שיוויון טריגונומטרי-אי, משוואה טריגונומטרית, בניה

  .חקירת משוואה, מספר פתרונות, פתרונות
  

  .15-21עמודים , 2006ו " תשס,36ה "על    :החומר פורסם במסגרת
    

      
  . עמודים7: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ale36-3       

  מ"מל
  המרכז הישראלי להוראת

  ש עמוס דה שליט"המדעים ע

   מכון טכנולוגיה לישראל-הטכניון 
  המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

   המרכז הארצי– "קשר חם"
  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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  )מול הקטנה בין השתיים. (ז.צ.צ
   הזדמנות לקישוריות

             
    

  חמוטל דוד
il.ac.technion.tx@hamutal  

  מוסד הטכניון למחקר ופיתוח , "חם-קשר"
   מכון טכנולוגי לישראל–הטכניון 

  חיפה, הספר הריאלי העברי-בית
    

  

 דבר- פתח

מדידת : מיוונית(טריגונומטריה , כידוע לרבים

 שבין היא הענף במתמטיקה העוסק בקשר) המשולש

בהינתן , במשולש ישר זווית. זוויות וצלעות במשולש

, מידה של אחת הזוויות החדות ואורך של אחת הצלעות

 שתי –ניתן לחשב את המידות של מרכיביו הנותרים 

 באמצעות ההגדרה של הפונקציות –צלעות וזווית 

בהינתן אורכיהן של ; הטריגונומטריות הבסיסיות

במשפט פיתגורס שתים מהצלעות ניתן להשתמש 

לחישוב אורכה של השלישית ובפונקציות 

 .  הטריגונומטריות הבסיסיות לחישוב הזוויות

יש צורך בשימוש , להתרת משולשים שאינם ישרי זווית

הרכב הנתונים . או הקוסינוסים/במשפט הסינוסים ו

קובע את המשפט בו נכון להשתמש לקבלת התוצאות 

 כאשר 'ץ לעזרתנונחל'משפט הקוסינוסים . המבוקשות

או כאשר נתונות שתי צלעות , נתונות שלוש צלעות

משפט הסינוסים מתאים כאשר נתונות . והזווית ביניהן

משפט : שני המשפטים. שתי זוויות והצלע ביניהן

מאפשרים התרת , הסינוסים ומשפט הקוסינוסים

משולשים אם נתונות שתי צלעות והזווית מול הגדולה 

 . בין שתיהן

 כיצד דיון בדרכי פתרון אפשריות ,זה נראהבמאמר 

 שהן כשלעצמן שגרתיות ואופייניות מאד ,לשתי שאלות

מוביל ליצירת מערכת קשרים , לספרי התרגול למיניהם

: מסועפת ומעניינת בין מספר לא מבוטל של נושאים

פתרון משוואה , משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים

תרונות שלה טריגונומטרית פשוטה וחקירת מספר הפ

משפטי חפיפה בגיאומטריה וחקירת , בטריגונומטריה

 . מספר הפתרונות של משוואה ריבועית באלגברה

בחלקו הראשון של המאמר מוצגות שתי השאלות 

בשאלה הראשונה נדרש . ופתרונות אפשריים להן

להתיר משולש לפי שתי צלעות והזווית מול הגדולה בין 

זווית מול הצלע שתיהן ובשאלה השנייה ממוקמת ה

שתי השאלות הללו מופיעות בדרך כלל . הקטנה דווקא

הנלמד לרוב לפני , בפרק העוסק במשפט הסינוסים

דבר המונע את הניסיון לפתור , משפט הקוסינוסים

נראה כי חקירה השוואתית של דרכי . אותן בדרך אחרת

פתרון אפשריות לשתי השאלות מזמנת לנו כאמור 

. שאים מגוונים מתכנית הלימודיםקישורים רבים בין נו

  ?ולמה זה טוב
לפי . רכישת הבנה של מושג היא תהליך הדרגתי

 עצמובהתיאוריה הקונסטרוקטיביסטית הלומד בונה 

אלא רק , לפי תיאוריה זו לא ניתן ללמד. את הידע שלו

במהלך סיטואציה מתאימה . ליצור הזדמנויות למידה

כאשר פוגש . עמתרחש אצל הלומד תהליך של בניית יד

נבנית במוחו תמונה מנטלית עבור , מושג חדשבהתלמיד 

 (Vinner, 1983)ידי וינר -שכונתה על, תמונה זו. המושג

 שונה מן – (concept image) –בשם דימוי מושג 

,  בהכילה– (concept definition) –ההגדרה של המושג 

מידע , לעיתים, בשלבי ההכרות הראשונים עם המושג

גם תכונות , שלבי למידה מתקדמים מאדוב, חסר

אך נובעות ממנה , שאינן מוזכרות בהגדרה, נוספות

אשר , תמונה מנטלית. ומקישורה למושגים אחרים

 יחד עם קישוריה ,הלומד מחזיק במוחו עבור מושג

 לאורך כל תהליך .סכימה: לדימויי מושג אחרים מכונה

הלמידה משפר הלומד את מערכת הקשרים שבנה בין 

מרכיביו השונים של מושג כלשהו ובין מושגים שונים 

בכל פעם , השיפור מתבצע באופן הדרגתי. שבהם נפגש

התאמה בין מרכיבים של -שמתגלית סתירה או אי
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תפקידו של המורה לזמן . הסכימה אותה בנה במוחו

לתלמיד מצבים בהם ייאלץ לבדוק את התאימות בין 

פן כזה לגבש  אותן בנה לעצמו ובאוהסכימותמרכיבי 

. וללטש את מערכת המושגים והקשרים ביניהם

או , לחקירה המקשרת בין תחומים בהקשר למושג אחד

יש תרומה משמעותית לעיצוב , בין מושגים שונים

ולליטוש של דימויי המושג ולהעדנה של מערכת 

והיא מהווה לפיכך , הקשרים בין המושגים אצל הלומד

 . שלב חשוב בתהליך הלמידה

לאומית של המסמך הסטנדרטים של המועצה לפי 

הקשרים )  NCTM, 2000(ב "המורים למתמטיקה בארה

בין התחומים המתמטיים ובינם לבין חיי היומיום ראוי 

 . שיהיו מודגשים במהלך הלמידה

"Mathematics is not a collection of separate strands 
or standards, even though it is often partitioned and 
presented in this manner. Rather, mathematics is an 
integrated field of study. Viewing mathematics as a 
whole highlights the need for studying and thinking 
about the connections within the discipline". 

  

מהאמור בציטוט זה  ניתן להבין שמתמטיקה אינה 

אף , דעת נפרדים וזרים זה לזה-וסף מקרי של תחומיא

. כי היא מחולקת וכך גם מוצגת לעיתים קרובות

מחקר אחיד שהתחומים -מתמטיקה היא שדה

מתפיסה כזאת של . החלקיים שלו שלובים זה בזה

המתמטיקה נובע הצורך בחקר הקשרים הפנימיים בין 

עוד נכתב באותו . החלקים השונים שלה בעת למידתה

מתמטית מכיל הכי מעשה החשיבה , סמך שהוזכרמ

וכי בנייה של קשרים בין , חיפוש אחר קשרים כאלה

) 2002(לפי ריימי . מושגים מעמיקה את ההבנה

הקשרים בין התחומים השונים במתמטיקה עצמה 

  – reasoning  –מהווים את הבסיס לתהליכי הסקה 

י הפרכה והוכחה ואילו הן בודאי אבנ, העלאת השערות

 . יסוד של העשייה המתמטית
, לאור החשיבות של הקישוריות לבניית הידע וביסוסו

נמשיך בחלקו השני של המאמר וננתח את מבנה 

ונבנה שאלות דומות אשר , הנתונים של שתי השאלות

ישלימו את חקירת הקשרים שהתגלו בין הנושאים 

לצורך החקירה ניעזר גם בלומדה של . השונים

, ניתן להיעזר במשער הגיאומטרי(ית גיאומטריה דינאמ

 ). או בכל לומדה אחרת מסוג זה

 שתי שאלות  ראשונות
שתי השאלות הבאות מהוות דוגמאות לשאלות 

המעסיקות את התלמידים בשלב התרגול של יישומי 

 .משפט הסינוסים לפתרון משולשים
  

 : 1שאלה 
אורך צלע שניה , מ"ס 6אורך צלע אחת הוא : במשולש

שמול הצלע הארוכה בין , מ ומידת הזווית"ס 5הוא 

 . מעלות50היא , שתיהן
מהן המידות של  הזוויות האחרות במשולש ומהו גודל 

  ?הצלע השלישית בו

 
 :2שאלה 

ה יאורך צלע שני, מ"ס 6אורך צלע אחת הוא : במשולש

שמול הצלע הקצרה בין , מ ומידת הזווית"ס 5הוא 

 . מעלות40היא , שתיהן
של הזוויות האחרות במשולש ומהו גודל מהן המידות 

 ?הצלע השלישית בו

 :1דרכים לפתרון שאלה 

תוך שימוש ,  פתרון בעזרת משפט הסינוסים–דרך א 

 בשיקולים טריגונומטריים בלבד
 .נסמן את נתוני השאלה לפי השרטוט המצורף

  

  

  

  

  

  
  

 : נמצא את הזווית שמול הצלע הקטנה

                       :   לפי משפט הסינוסים
o50sin

6
sin

5
=

α
                     

°=°−°=

°=⇒
°

=

33.14067.39180

67.39
6

50sin5sin

2

1

a

aα
  

  :  היות ומתקבל, הפתרון השני נפסל

°>°+°=+° 18033.1405050 2α 
לפי סכום הזוויות במשולש נקבל כי מידת הזווית 

    :השלישית במשולש היא

°=°−°−°= 33.9067.3950180β 
  

b  

β  

α 

6 

50° 

5 
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נשתמש שוב במשפט למציאת אורך הצלע השלישית 

 : הסינוסים

 

cmb

b

83.7
50sin

33.90sin6
50sin
6

33.90sin

=
°
°

=

°
=

° 

                                                            
 .ובכך הושלם הפתרון

 
תוך שילוב ,  פתרון בעזרת משפט הסינוסים–דרך ב 

 שיקולים גיאומטריים
עוד לפני , ניתן לבצע ניתוח מקדים לנתוני השאלה

 הטכני בעזרת המשוואות הגישה אל הפתרון

ניתוח כזה יעלה כאן את הטיעונים . הטריגונומטריות

 :הבאים
צלע והזווית מול הצלע הגדולה , צלע:  הםנתוני השאלה

קבוצת נתונים כזו מבטיחה פתרון אחד . בין השתים

כי אוסף זה של נתונים מתאים למשפט , ויחיד לשאלה

גות של אם בשני משולשים יש שני זו): רביעי(חפיפה 

צלעות שוות בהתאמה זו לזו והזווית הנמצאת מול 

הצלע הנתונה הגדולה במשולש אחד שווה לזו הנמצאת 

אזי שני , מול הצלע הנתונה הגדולה במשולש השני

תכונה זו של , כפי שנאמר. המשולשים חופפים זה לזה

ומבטיחה שיהיה , מבטיחה פתרון, קבוצת הנתונים

 .יחיד
כי ניתן להסתפק ,  להסיק מראשעל סמך טענה זו נוכל

בפתרון האחד של המשוואה הטריגונומטרית 

. המתקבלת מההפעלה הראשונה של משפט הסינוסים

כי עובדה זו מאפשרת לנו להסיק כי הזווית , נשים לב

זאת משום שהזווית הנתונה . המבוקשת תהיה חדה

, אם הזווית הנתונה חדה בעצמה. בתרגיל גדולה ממנה

אם הזווית . גם זו הקטנה ממנה תהיה חדהמיד נובע כי 

, גם אז ברור כי הזווית מול הצלע השנייה, הנתונה קהה

היות ולא תיתכנה שתי , תהיה חדה, הקטנה ממנה

כי התהליך , נובע מדיון זה. זוויות קהות במשולש אחד

, הטכני של הפתרון דומה מאד לתהליך שהוצג בדרך א

ד של המשוואה הוא יכלול רק פתרון אח: בהבדל אחד

שמתקבלת מהפעלת משפט , הטריגונומטרית הראשונה

 . הסינוסים

  פתרון בעזרת משפט הקוסינוסים–דרך ג 

0,83.7
2

4450cos10050cos10

01150cos10

50cos5256

21

2

2,1

2

222

<=⇔

⇔
+°±°

=⇔

⇔=−°−⇔

⇔°⋅⋅⋅−+=

bcmb

b

bb

bb

  

  

  

  

  

  

  

  

שימוש במשפט הקוסינוסים מוביל לפתרון משוואה 

למשוואה זו יש פתרון חיובי אחד והוא כמובן . ריבועית

 .הפתרון המבוקש לשאלה
אך , יתן לסיים בנקודה זו את מהלך הפתרוןאמנם נ

ראוי גם כאן להסתכל על המשמעות הגיאומטרית של 

כמתואר , האם לכל שלשה של נתונים. יחידות הפתרון

תתקבל ממשפט הקוסינוסים משוואה ריבועית , בשאלה

 ?בעלת פתרון חיובי אחד בדיוק
 : נתבונן במשוואה הריבועית שקיבלנו

 01150cos102 =−°− bb 

0 :מקדמיה מקיימים
1
11

<
−

=
A
C

תנאי זה מבטיח . 

כלומר בדיוק , קיום שני שורשים ממשיים שוני סימן

נוכל בכל מצב של , יתרה מזאת. שורש אחד חיובי

אשר המקדם , נתונים אחרים לבנות משוואה ריבועית

והמספר החופשי במשוואה , 1המוביל שלה הוא 

האורך שווה להפרש בין ריבוע , C, הריבועית שמתקבלת

הצלע הגדולה ולכן האורך של הצלע הקטנה לריבוע של 

כך הראינו את ההקבלה בין התנאי הגיאומטרי . שלילי

של משפט החפיפה הרביעי לדרך הפתרון בעזרת משפט 

 .הקוסינוסים
לשם מה נחוצות שלוש דרכים לפתרון שאלה כה 

 ?פשוטה
. וצות שלוש דרכיםמובן שלצורך פתרון השאלה לא נח

 כדי להסב את תשומת הלב להקבלה ,הן מוצגות כאן

  ראוי להבחין כיצד המשמעות הגיאומטרית של . ביניהן

b  

β  

α

6 

50° 

5 
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משפט חפיפה באה לידי ביטוי בפתרון בעזרת משפט 

הסינוסים וכיצד היא באה לידי ביטוי אחר בפתרון 

ההבחנה הזאת מזמנת . בעזרת משפט הקוסינוסים

,  המשפטים הטריגונומטריים בעצמםקישוריות בין שני

ביניהם לבין משפט החפיפה ובין התכונות 

הגיאומטריות והטריגונומטריות של הנתונים לבין 

 . חקירת סימני הפתרונות של משוואה ריבועית

  2דרכים לפתרון שאלה 

 פתרון בעזרת משפט הסינוסים
צלע והזווית מול הצלע הקטנה , צלע: נתוני השאלה הם

קבוצת נתונים כזאת לא מתאימה לאף . םבין השתי

נוכל , לאור הדיון שנערך לעיל, לכן, משפט חפיפה

להסיק מראש כי לא מובטח לנו פתרון אחד ויחיד 

 . לשאלה
נחשב את גודל , באופן דומה לפתרון השאלה הקודמת

הזווית שמול הצלע הגדולה בין השתיים הנתונות לפי 

 :משפט הסינוסים

°=−°−°=
°=−°−°=

⎩
⎨
⎧

°=−°=
°=

⇒
°

=

=
°

47.1040180
53.8940180

53.129180
47.50

5
40sin6sin

sin
6

40sin
5

22

11

12

1

αβ
αβ

αα
α

α

α

                                                                

   
                                     

  

  

  

  

  

למציאת אורך הצלע השלישית נשתמש שוב במשפט 

 :   הסינוסים

cmb

cmb

bb

41.1
40sin

47.10sin5
40sin

sin5

;77.7
40sin

53.89sin5
40sin

sin5
40sin
5

sin
;

40sin
5

sin

2
2

1
1

2

2

1

1

=
°

=
°

=

=
°
°

=
°

=

°
=

°
=

oβ

β
ββ

    

 פתרון בעזרת משפט הקוסינוסים 
01140cos1240cos6265 2222 =+°−⇔°⋅−+= bbbb  

 :  שפתרונהbשוואה ריבועית עבור התקבלה מ

cmbcmb

b

41.1;77.7
2

4440cos14440cos12

21

2

2.1

==

−°±°
=  

  

  

  

  

  

  

עבור כל אחד מהם ניתן , התקבלו שני אורכים אפשריים

את ) או הסינוסים(לחשב בעזרת משפט הקוסינוסים 

 .הזוויות הנותרות של המשולש

 ?באיזו שיטה נבחר
. היות ושתי הדרכים נכונות, ההעדפה היא כמובן אישית

ה ההעדפה שנערך עם קבוצת מורים העלה דיון בשאל

 :את הטענות הבאות
  

  משפט הסינוסים

קל למקם את הגדלים , נוח לשימוש  יתרונות

  .במקומות הנכונים בנוסחה

קל לשכוח את האפשרות של הפתרון השני  חסרונות

  .של המשוואה הטריגונומטרית

  

  הקוסינוסיםמשפט 

עבור , נותמציג בצורה ישירה את שני הפתרו  יתרונות

כפתרון של משוואה , הצלע השלישית

  .ריבועית

קשה , לא נוח למקם את הגדלים בנוסחה חסרונות

לזהות איזה גודל ניתן למצוא בעזרת משפט 

  .פי הנתונים-זה על

קיים . ז.צ.צ: האם לכל שלשה של נתונים מהסוג

 ?משולש

משפט החפיפה הרביעי מבטיח קיום של משולש , כאמור

אם ורק אם הזווית הנתונה מונחת מול , אחד ויחיד

כי במצב , ראינו גם. הצלע הגדולה בין השתים הנתונות

זה מתקבלת ממשפט הקוסינוסים משוואה ריבועית 

אך מהן . בהכרח פתרון חיובי אחד בדיוק, אשר לה

האפשרויות לפתרון השאלה כאשר הזווית מונחת מול 

ה אין מדוע במצב ז? הצלע הקטנה בין השתיים הנתונות

 ?כמה משולשים אפשריים אז? משפט חפיפה
 קיבלנו שני – 2 שאלה –בדוגמא המספרית שהובאה 

האם ייתכנו . כלומר שני משולשים אפשריים, פתרונות

b  

β  

α

6  

40° 

5 

b  

β  

α

6  

40° 

5 
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האם יש מצב בו אפשרי גם במצב זה של נתונים ? יותר

 ? או אולי אפס פתרונות? פתרון אחד בלבד
ותה גילינו א, ההקבלה שעשינו לפתרון משוואה ריבועית

בעזרת משפט הקוסינוסים מובילה להשערה כי 

יש שלשות של : כלומר. התשובה לשאלה היא חיובית

אשר ) מול הקטנה בין השתים. (ז.צ.צ: נתונים מהסוג

 אפס פתרונות למשוואה –לא יוצרות משולש כלל 

מול . (ז.צ.צ: יש שלשות של נתונים מהסוג; הריבועית

–ות משולש אחד בלבד אשר יוצר) הקטנה בין השתים

ויש שלשות של נתונים ; פתרון אחד למשוואה הריבועית

אשר יוצרות ) מול הקטנה בין השתים. (ז.צ.צ: מהסוג

אין ;  שני פתרונות למשוואה הריבועית–שני משולשים 

 .אפשרויות נוספות
הבה נבחן את המצבים השונים גם מתוך הפתרון בעזרת 

ם המתקבלים על משפט הסינוסים ונראה כיצד התנאי

מספר הפתרונות ממשפט הסינוסים זהים בדיוק 

 .לתנאים המתקבלים ממשפט הקוסינוסים

התנאים על מספר הפתרונות לשאלה במצב בו הזווית 

 מונחת מול הצלע הקטנה 

  : ניעזר בסימונים מקובלים למשולש כללי

  

 
  

  

  

  

 
  :           נניח כי קבוצת הנתונים היא

⎩
⎨
⎧ <
γ

ac
 

 :פתרון לפי משפט הסינוסים

c
aac γα

αγ
sinsin

sinsin
=⇒=   

  

ונעלה מכך את  αsinנתבונן בביטוי המתאר את

 : האפשרויות הבאות

1sinsinאם  >=
c

a γαאין פתרון  ; 

1sinsinאם  ==
c

a γαיש פתרון אחד ויחיד  ; 

1sinsinאם  <=
c

a γαפתרונות  יש שני . 
  

 :פתרון לפי משפט הקוסינוסים
0)(cos2;cos2 222222 =−+−−+= caabbabbac γγ  

 :שפתרונה הוא, bקיבלנו משוואה ריבועית במשתנה 

  

)(coscos

2
)(4cos4cos2

2222

2222

2,1

caaa

caaa
b

−−±=

=
−−±

=

γγ

γγ
  

 : מתקבלות האפשרויות הבאות
cos)(0אם   2222 <−− caa γאין פתרון ; 
cos)(0אם  2222 =−− caa γיש פתרון אחד ויחיד  ; 
cos)(0אם  2222 >−− caa γיש שני פתרונות  . 

כעת נבדוק את הקשר בין שתי קבוצות התנאים 

 . שקיבלנו
  : נשתמש בזהות הטריגונומטרית הבסיסית

γγ 22 cos1sin −=  

ונפרש לעצמנו את התנאי המתקבל מהפתרון בעזרת 

 :משפט הקוסינוסים

 
γγ

γ
222222

2222

sin)1(cos

)(cos

acac

caa

−=−+=

=−− 

  :  ל פתרון יחידנבחן תחילה את המקרה בו מתקב

γγ 222222 sin0sin acac =⇔=−                     
פעולת הוצאת השורש , כיוון שאנו דנים במשולשים

משני האגפים של הביטוי האחרון מובילה רק לאפשרות 

  . בה שני השורשים הם חיוביים
γsinac                  :           נקבל =                              

נשים לב שתנאי זה שקול לתנאי שהתקבל למקרה בו 

פי שיטת הפתרון לפי משפט -יש פתרון אחד על

1sin                                                   : הסינוסים
=

c
a γ 

ווית  הוא ישר זווית עם זABCובמקרה זה המשולש 

  .αישרה 

 
 
 
 
 
 
 

 : כעת נעבור אל המקרה בו אין פתרון
פי משפט -התנאי שהתקבל משיטת הפתרון על

 : לאחר שימוש בזהות הוא, הקוסינוסים
 0sin 222 <− γac  

b  

β  

γ 

a 

α  

c 

γ  

a  

b  

c  
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 :והוא שקול כמובן לתנאי
 γ222 sinac < 

ac,,sin :שוב בגלל חיוביות הגדלים γ , מתקבלת

γsinac :המסקנה אולם מסקנה זו שקולה לתנאי . >

:  שהתקבל בשיטה השנייה למקרה בו אין פתרון

1sin
>

c
a γ

 ).השקילות נובעת כמובן מחיוביות הגדלים (

באותו אופן קל לראות כי מתקבלים תנאים שקולים גם 

 .תרונותעבור המקרה בו יש שני פ
 

 משמעות גיאומטרית

לאחר שניתחנו את מספר אפשרויות הפתרון של שאלה 

טריגונומטרית בה נתונות שתי צלעות של משולש 

והזווית מול הקטנה ביניהן על פי המשפטים 

פנה לברר לעצמנו את המשמעות נ, הטריגונומטריים

 . הגיאומטרית של מסקנותינו
אשר ,  קטעיםזווית ושני: בשרטוט מתוארים הנתונים

 . האחד מהם קצר מהאחר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

יש להעתיק את הקטע , בבניית המשולש המבוקש

ולאחר מכן לנסות , הארוך על שוק אחת של הזווית

לחבר בין קצהו שהתקבל מההעתקה לבין השוק 

  . השנייה של הזווית

השרטוטים הבאים מתארים את שלושת המצבים 

 :האפשריים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 למרחק שווה בדיוקאורך הקטע הקצר 
שנוצר בין קצה הקטע הארוך לבין השוק 

 . השנייה של הזווית
  

 נוצר משולש ישר זווית
 
  

  

  

  

  

 
 
  
  

 מהמרחק שנוצר גדולאורך הקטע הקצר 
בין קצה הקטע הארוך לבין השוק 

  השנייה של הזווית
  

  זווית -אחד חד: נוצרים שני משולשים

  . זוויתאחד קהה      ו

 קטע ארוך

 קטע קצר

 זווית

) רדיוס המעגל(אורך הקטע הקצר 
 מהמרחק שנוצר בין קצה הקטע קטן

  .הארוך לבין השוק השנייה של הזווית
  

 .לא נוצר משולש
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 סיכום

שתי השאלות התמימות שהוצגו בראשית המאמר ליוו 

אשר קישרה בין , אותנו בחקירה מתמטית מעמיקה

חקירה כזו . נושאים לא מעטים מתכנית הלימודים

נדגיש את . אפשרית גם עם תלמידים ושכרה בצידה

בדרך כלל העיסוק בפתרון שאלות : שנאמר כבר קודם

לעות וזווית מול אחת של התרת משולשים לפי שתי צ

. הוא חלק מהתרגול הבסיסי של משפט הסינוסים, מהן

מהלך . משפט זה נלמד לפני משפט הקוסינוסים

החקירה שתואר במאמר דורש שליטה בשני המשפטים 

ובשל כך בודאי אינו מתאים לשילוב בראשית התרגול 

יחד עם זאת ניתן לשלב את הדיון שתואר . שלהם

משפט : סוק בשני המשפטיםבמאמר בעת סיכום העי

יש אפשרות להתחיל . הסינוסים ומשפט הקוסינוסים

כפי שנעשה , את החקירה מהכיוון הטריגונומטרי

במאמר ולשלב בה עבודה בעזרת לומדה מסוג 

מאידך . 'המשער הגיאומטרי': גיאומטריה בתנועה כמו

כאן . ניתן להתחיל את החקירה מהכיוון הגיאומטרי

  ות בנייה של משולש לפי שלושתאפשר לצאת מניסיונ

שינוי באורך . צלע וזווית מול אחת מהן, צלע: הנתונים

של אחת הצלעות יוביל לגילוי כל האפשרויות ולאפיון 

בחינת מספר המקרים האפשריים . של כל אחת מהן

. תוכל להוביל לחקירה האלגברית והטריגונומטרית

 הקישוריות בין הנושאים השונים תעמיק ותבסס את

על על -הידע של התלמידים ותעניק להם השקפת

המתמטיקה כמקצוע שבו הנושאים אינם כלואים 

 .  אלא מתקשרים ומעשירים זה את זה,במגרות נפרדות

  :מקורות
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